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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) คุณภาพการใหGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนน
พระราม 9 (2) ความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9 และ (3) คุณภาพ
การใหGบริการที่มีความสัมพันธตMอความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9
โดยกลุMมตัวอยMางมีจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชGในการวิจัยเปOนแบบสอบถาม ผลทดสอบคMาความเชื่อมั่นดGาน
คุณภาพการใหGบริการเทMากับ 0.97 ดGานความพึงพอใจ 0.98 สถิติที่ใชGในการวิเคราะหขGอมูลใชGการแจกแจง
ความถี่ คMารGอยละ คMาเฉลี่ย สMวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหคMาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปUยร
แมน (Spearman rank correlation coefficient) ผลการศึกษา พบวMา (1) คุณภาพการใหGบริการของตลาด
ภาพรวมมีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดGาน พบวMา ดGานที่มีความคิดเห็นเปOนอันดับแรก คือ
ดGานการตอบสนองตMอลูกคGา มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก รองลงมา คือ ดGานความเปOนรูปธรรมของบริการ มี
คMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก และลําดับสุดทGาย คือ ดGานการใหGความเชื่อมั่นตMอลูกคGา มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก
ตามลําดับ (2) ความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการ ภาพรวมมีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบวMา ดGานที่มีความคิดเห็นเปOนอันดับแรก คือ ดGานอัธยาศัยและความสนใจผูGมาใชGบริการ มีคMาเฉลี่ยอยูMใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ดGานการประสานงานของการบริการ มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก และลําดับสุดทGาย คือ
ดGานความสะดวกที่ไดGรับจากการบริการ มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก ตามลําดับ และ (3) คุณภาพการใหGบริการมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9 อยMางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: คุณภาพการใหGบริการ, ความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการ
Abstract
The purposes of this research were to study (1) the service quality, (2) the customer
satisfaction level, and (3) the relationship between the quality of service and the customer
satisfaction of Seri market the nine center Rama 9. The sample were 400 people. The
research instrument was a questionnaire, the results are 0.97 in the reliability of service
quality, 0.98 in customer satisfaction. The statistics for analyzing the data consisted of
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frequency, percentage, mean, standard deviation, and Spearman rank correlation coefficient.
The findings revealed that (1) the service quality of the Seri Market showed the mean
overall is at high level. (2) The customer satisfaction showed the mean overall is at high
level. The Detail shows that hospitality and customer cares got a highest rated score
followed by coordination of services, and convenience received from the services in order.
And (3) the quality of service had related to the customer satisfaction with a statistically
significant level of 0.05.
Keywords: Service Quality, Customer Satisfaction
บทนํา
ปl จ จุ บั น การแขM ง ขั น ทางการตลาดของผูG ใชG บ ริ การตลาดติ ด แอร เพิ่ มสู งขึ้ น ทั้ งในเรื่ อ งของการจั ด
กิ จ กรรมตM า ง ๆ เพื่ อดึ งดู ดใหG ผูG ใชG บ ริ การมาใชG บ ริ การในตลาดติ ด แอร ของตน ซึ่ งการดึ งดู ด ผูG ใชG บ ริ การนั้ น
นอกจากจะใชGกิจกรรมทางการตลาดเพื่อดึงดูดลูกคGาแลGว อีกสิ่งที่สามารถดึงดูดลูกคGาและสามารถรักษาฐาน
ลูกคGาเดิมไวGไดG นั่นคือ “การบริการที่ดี” ดังนั้นผูGใหGบริการตลาดเสรีมารเก็ต จําเปOนตGองพัฒนาและปรับปรุงการ
ใหG บ ริ การของตนเองอยM า งตM อเนื่ อง เพื่ อรั กษาฐานลู กคG า และดึ งดู ด ลู กคG า จากตลาดอื่ น ดG ว ย การปรั บ ปรุ ง
คุณภาพการใหGบริการแกMลูกคGาจะตGองรูGพฤติกรรมการใชGบริการของลูกคGา และปlจจัยทางการบริการที่เกี่ยวขGอง
กับพฤติกรรมการใชGบริการของลูกคGา เพื่อจะไดGปรับปรุงคุณภาพการใหGบริการใหGสอดคลGองกับพฤติกรรมการ
ใชGบริการของลูกคGาตรงตามความตGองการของลูกคGาและทําใหGลูกคGาเกิดความพึงพอใจสูงสุด (วรัท วินิจ และ
นิตยา ไชยชนะ, 2555)
การบริการจึงถือเปOนหัวใจสําคัญของธุรกิจในการใหGบริการของตลาดเสรีมารเก็ต เพราะการบริการ
เปOนเครื่องมือหนึ่งที่สามารถสรGางความแตกตMางและดึงดูดใจลูกคGาใหGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต ในระยะยาว
นอกจากนี้ยังชMวยสรGางภาพลักษณที่ดีและชื่อเสียงใหGกับตลาดเสรีมารเก็ตอีกทางหนึ่งดGวย ซึ่งทางตลาดเสรีมาร
เก็ต ตGองมีการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธวิธีการบริการใหGทันสมัย และมีคุณภาพอยูMเสมอเพื่อรองรับความ
ตGองการของลูกคGาในการใหGบริการแตMละครั้งควรมีการอํานวยความสะดวก พรGอมทั้งใหGบริการที่รวดเร็วและมี
ความถูกตGองแกMลูกคGา เพื่อใหGลูกคGาเกิดความพึงพอใจจากบริการที่ไดGรับและกลับมาใชGบริการใหมMในครั้งหนGา
อีกทั้งยังเปOนการรักษาและสรGางชื่อใหGกับตลาดอีกดGวย หากผูGใหGบริการสามารถใหGบริการที่สอดคลGองตรงตาม
ความตGองการของผูGรับบริการหรือสรGางการบริการที่มีระดับสูงกวMาที่ผูGรับบริการคาดหวัง จะสMงผลใหGการบริการ
ดังกลMาวเกิดคุณภาพการใหGบริการซึ่งจะทําใหGผูGรับบริการเกิดความพึงพอใจจากการบริการที่ไดGรับเปOนอยMาง
มาก (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1998) การสรGางความพึงพอใจ ถือเปOนสิ่งสําคัญของธุรกิจ
บริ ก าร ซึ่ ง ธุ ร กิ จ จํ า เปO น ตG อ งตระหนั ก ถึ ง ความพึ ง พอใจของลู กคG า ผูG เ ขG า มาใชG บ ริ การซึ่ ง ความพึ งพอใจของ
ผูGใชGบริการก็เปOนสMวนที่ประเมินการใหGบริการของธุรกิจบริการ ดังนั้นผูGใหGบริการจึงจําเปOนตGองดําเนินงานที่
สามารถตอบสนองความตG อ งการของผูG ใ ชG บ ริ ก ารมากที่ สุ ด ระดั บ ความรูG สึ ก ของลู ก คG า ที่ มี ผ ลมาจากการ
เปรีย บเทีย บระหวM างผลประโยชน จากคุ ณสมบั ติของผลิต ภัณฑ หรื อการดํ าเนิน งานของผลิต ภัณฑกั บการ
คาดหวังของลูกคGา ระดับความพึงพอใจของลูกคGาเกิดจากความแตกตMางระหวMางความคุGมคMาของผลิตภัณฑและ
ความคาดหวังของลูกคGา วMาลูกคGามีความพึงพอใจมากนGอยแคMไหนก็ขึ้นอยูMกับการพิจารณาวMาเปOนไปตามที่ลูกคGา
คาดหวังเพียงใด ถGาผลของผลิตภัณฑหรือบริการออกมาตรงตามความคาดหวังของลูกคGาก็จะเกิดความพึงพอใจ
แตMถGาผลที่ออกมาสูงกวMาความคาดหวัง ลูกคGาก็จะเกิดความประทับใจสูงสุดและก็จะทําใหGลูกคGากลับมาใชG
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บริการอีกในอนาคต (สรรยา อิน ทรจันทร, 2560) ผูGวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพการ
ใหGบริการที่สMงผลตMอความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9 เพื่อเปOน
แนวทางในการแกGไขปlญหาใหGตรงกับความตGองการและกMอใหGเกิดประโยชนสูงสุดตMอผูGใชGบริการ รวมทั้งสามารถ
นําขGอมูลที่ไดGไปประกอบการตัดสินใจในดGานการพัฒนากลยุทธทางการตลาดเพื่อใหGสอดคลGองกับความตGองการ
ของผูGใชGบริการและก็จะทําใหGผูGใชGบริการกลับมาใชGบริการอีกในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9
3. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหGบริการที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมาร
เก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9
สมมติฐานการวิจัย
คุณภาพการใหGบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะ
ไนนพระราม 9
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใชGในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูGใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9
2. ขอบเขตดGานเนื้อหา ในการศึกษาเรื่องคุณภาพการใหGบริการที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
ผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9 โดยอGางอิงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการ
บริการของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990 อGางในเก็จวลี ศรีจันทร, 2557 : 25-26)
ประกอบดGวย 5 ดGาน ไดGแกM (1) ดGานความเปOนรูปธรรมของบริการ (2) ดGานความเชื่อถือไวGวางใจไดG (3) ดGาน
การตอบสนองตMอลูกคGา (4) ดGานการใหGความเชื่อมั่นตMอลูกคGา และ (5) ดGานการรูGจักและเขGาใจลูกคGา รวมทั้ง
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจของ Aday and Andersen (1978 อGางในฐิติมา นิยม, 2557 : 31-32)
ประกอบดGวย 5 ดGาน ไดGแกM (1) ดGานความสะดวกที่ไดGรับจากบริการ (2) ดGานการประสานงานของการบริการ
(3) ดGานขGอมูลที่ไดGรับจากบริการ (4) ดGานอัธยาศัยและความสนใจผูGบริการ และ (5) ดGานคMาใชGจMายเมื่อใชG
บริการ
3. ขอบเขตดGานเวลา ทําการศึกษาตั้งแตMเดือนมีนาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 7 เดือน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาผลงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวขGองกับวิจัยนี้ไดGมีผูGศึกษาวิจัยที่มีความสอดคลGอง และมีความ
ใกลGเคียงกับเรื่องคุณภาพการใหGบริการที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต
สาขาเดอะไนน พระราม 9 ดังนี้
พี ร ยา เศรษฐพั ฒ น และ อั ช ญา กลG า เวช (2562) ทํ า การศึ กษาเรื่ อ งความสั มพั น ธ ระหวM า ง
คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจโดยรวมจากผูG โดยสารชาวไทยที่ใชG บริ การแอร พอร ต เรล ลิ งก ใน
ประเทศไทย กลุM มตั วอยMา งทั้ งหมด 426 ตัว อยM า ง ดGว ยการใชG แบบสอบถามเปO นเครื่ องมือในการวิ จัย กั บ
ผูGใชGบริการรถไฟฟyา Airport Link ชาวไทย ดGวยวิธีการสุMมแบบบังเอิญ โดยมีการกําหนดขนาดตัวอยMางจากการ
คํานวนตารางทาโรMยามาเนM พบวMาผูGตอบแบบสอบถามสMวนใหญMเปOนหญิงจํานวน 254 คน จากทั้งหมด 426
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คน คิดเปOนรGอยละ 59.62 สถานภาพโสด อายุเฉลี่ย 31-40 ปU จํานวน 111 คน คิดเปOนรGอยละ 26.06
การศึกษาสMวนใหญMอยูMที่ระดับปริญญาตรี จํานวน 372 คน คิดเปOนรGอยละ 87.32 มีอาชีพทํางานเอกชนจํานวน
198 คน คิดเปOนรGอยละ 46.48 รายไดGของผูGตอบแบบสอบถามสMวนใหญMเฉลี่ยอยูMที่ 10,001-20,000 บาท
จํานวน 201 คน คิดเปOนรGอยละ 47.18 ผลการวิจัยพบวMา พฤติกรรมในการเลือกใชGบริการรถไฟฟyาแอรพอรต
เรล ลิงกของผูGโดยสารชาวไทย ผูGตอบแบบสอบถามใหGความสําคัญกับความนMาเชื่อถือในการใหGบริการมากที่สุด
รองลงมา ไดGแกM ความเปOนรูปธรรมของการบริการ รวมไปถึงคุณภาพการบริการซึ่งสMงผลใหGเกิดความพึงพอใจ
การใชGบริการ พบวMามีความแตกตMางกับผูGตอบแบบสอบถามคุณภาพการใหGบริการที่มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจของผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนน พระราม 9 ใหGความสําคัญกับการตอบสนองตMอลูกคGา
มากที่สุด รองลงมา ไดGแกM การรูGจักและเขGาใจลูกคGา ความเชื่อถือไวGวางใจไดG ความเปOนรูปธรรมของบริการ และ
การใหGความเชื่อมั่นตMอลูกคGา ซึ่งในทุกดGานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปOนการวิจัยเชิงการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพื่อศึกษาถึงคุณภาพ
การใหGบริการที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9
2. ขั้นตอนการวิจัย
ประชากรที่ใชGในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9
เนื่องจากไมMทราบจํานวนประชากรที่แนMนอน จึงไดGคํานวณกลุMมตัวอยMาง จากสูตรของ W.G. Cochran (1977
อGางใน ผริตา กัญชนะกาญจน, 2556 : 27-28) ดังนั้นขนาดของกลุMมตัวอยMางสําหรับการวิจัยครั้งนี้เทMากับ 400
คน เครื่องมือที่ใชGในการวิจัยครั้งนี้ ไดGแกM แบบสอบถามผูGวิจัยไดGนําแบบสอบถามที่ไดGสรGางขึ้นสําหรับการวิจัย
ใหGผูGทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทMาน ซึ่งเปOนผูGที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องคุณภาพการใหGบริการที่มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9 เพื่อขอคําแนะนําและนํามา
ปรับปรุงแกGไขใหGถูกตGองเหมาะสม เมื่อผูGทรงคุณวุฒิ/ผูGเชี่ยวชาญ ตรวจสอบแบบประเมินแลGว ผูGวิจัยจึงนําแบบ
ประเมินไปทําการคํานวณหาคMาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยใน
การศึกษาครั้งนี้ไดGคMา IOC ดGานคุณภาพการใหGบริการเทMากับ 0.97 และ ดGานความพึงพอใจเทMากับ 0.98 โดย
แบบสอบถามแบMงออกเปOน 4 สMวน ไดGแกM สMวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขGอมูลทั่วไปของกลุMมตัวอยMาง ไดGแกM
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดGเฉลี่ยตMอเดือน ชMวงเวลาในการเขGาใชGบริการ และความถี่ในการเขGาใชG
บริการ สMวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการใหGบริการ และสMวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจของตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9 โดยสMวนที่ 2-3 เปOนคําถามแบบมาตราสMวนประมาณคMา
Likert scale 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมขGอมูล
การวิจัยครั้งนี้ใชGระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขGอมูลและวิเคราะหผล ตั้งแตMเดือนมีนาคมถึงกันยายน
พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 7 เดือน ซึ่งมีวิธีการดําเนินการดังนี้
3.1 ขGอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชGแบบสอบถามเปOนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขGอมูลเพื่อ
ศึกษาคุณภาพการใหGบริการที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะ
ไนนพระราม 9 โดยขอความรMวมมือจากผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9 โดยแบMงการ
เก็บขGอมูลชMวงวันจันทร – วันอาทิตย จํานวน 7 วัน ซึ่งแบMงเปOน 3 ชMวงเวลา ดังนี้

327

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ชMวงเชGา
เวลา 08.00 น. - 11.00 น.
จํานวน 20 คน
ชMวงบMาย
เวลา 12.00 น. - 15.00 น.
จํานวน 20 คน
ชMวงเย็น
เวลา 18.00 น. - 20.00 น.
จํานวน 20 คน
หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดG มาทําการตรวจสอบความถูกตGองและวิเคราะหดGวยวิธีการทางสถิติ
แลGวนําขGอมูลที่ไดGมาประมวลผลดGวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อแปลและนําเสนอตMอไป
3.2 ขGอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทําการศึกษาคGนควGาขGอมูลจากเอกสาร อินเตอรเน็ต และ
นํ า ผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วขG อ งมาทํ า การสรุ ป วิ เ คราะห ผลเพื่ อ ประกอบการศึ ก ษา นํ า มาใชG เ ปO น ทฤษฎี ร องรั บ
ผลงานวิจัย
4. การวิเคราะหขGอมูล
สถิติที่ใชG ไดGแกM คMาความถี่ (Frequency) คMารGอยละ (Percentage) คMาเฉลี่ย (Mean) และคMาสMวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหสMวนที่ 2-3 โดยในสMวนที่ 2-3 มีเกณฑในการ
พิจารณาระดับคMาคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ โดยเกณฑการใหGคะแนนตามวิธีของ Likert Scale ไดGแกM
คMาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูMในระดับมากที่สุด
คMาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูMในระดับมาก
คMาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูMในระดับปานกลาง
คMาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูMในระดับนGอย
คMาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูMในระดับนGอยที่สุด
และในการทดสอบสมมติฐานใชGการวิเคราะหคMาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปUยรแมน (Spearman rank
correlation coefficient) กําหนดระดับนัยสําคัญไวGที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
1. กลุMมตัวอยMาง สMวนใหญMเปOนเพศหญิง จํานวน 260 คน คิดเปOนรGอยละ 65.00 อายุระหวMาง 30–40
ปU จํานวน 139 คน คิดเปOนรGอยละ 34.75 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 224 คน คิดเปOนรGอยละ 56.00
เปOนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 196 คน คิดเปOนรGอยละ 49.00 มีรายไดGเฉลี่ย 20,001–30,000 บาท
จํานวน 127 คน คิดเปOนรGอยละ 31.75 เขGาใชGบริการชMวงเวลา 11.00–14.00 น. จํานวน 181 คน คิดเปOนรGอย
ละ 45.25 และความถี่ที่เขGาใชGบริการ 1–2 ครั้ง จํานวน 167 คน คิดเปOนรGอยละ 41.75
2. คุณภาพการใหGบริการของตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9 ภาพรวมมีคMาเฉลี่ยอยูMใน
ระดับมาก (คMาเฉลี่ย 4.06) เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดGาน พบวMา ดGานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ ดGานที่
มีความคิด เห็น เปOน อันดับ แรก คือ ดGา นการตอบสนองตMอลูกคG า มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับ มาก (คM าเฉลี่ย 4.11)
รองลงมา ดG านความเปO นรูปธรรมของบริ การ มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 4.09) ดGานความเชื่อถื อ
ไวGวางใจไดG มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 4.05) ดGานการรูGจักและเขGาใจลูกคGาอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย
4.04) และลํา ดับ สุด ทGา ย คือ ดG านการใหG ความเชื่ อมั่ นตM อลู กคG า มีคMาเฉลี่ย อยูM ในระดับ มาก (คM าเฉลี่ ย 4.00)
ตามลําดับ
3. ความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9 ภาพรวมมีคMาเฉลี่ยอยูM
ในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.80) เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดGาน พบวMา ดGานที่มีความคิดเห็นเปOนอันดับแรก คือ
ดGานอัธยาศัยและความสนใจผูGมาใชGบริการ มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.98) รองลงมา คือ ดGานการ
ประสานงานของการบริการ มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.83) ดGานคMาใชGจMายเมื่อใชGบริการ มีคMาเฉลี่ย
อยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.81) ดGานขGอมูลที่ไดGรับจากการบริการ มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.79)
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และลําดับสุดทGาย คือ ดGานความสะดวกที่ไดGรับจากการบริการ มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.59)
ตามลําดับ
4. การทดสอบสมมติฐาน พบวMา คุณภาพการใหGบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูGมาใชG
บริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9 ภาพรวมอยูMในระดับสูงมาก อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังตารางในตารางดGานลMางนี้

คุณภาพการใหบริการ
ดGานความเปOนรูปธรรมของบริการ
ดGานความเชื่อถือไวGวางใจไดG
ดGานการตอบสนองตMอลูกคGา
ดGานการใหGความเชื่อมั่นตMอลูกคGา
ดGานการรูGจักและเขGาใจลูกคGา
ภาพรวม

ภาพรวมดานความพึงพอใจ
p-value
rs*
0.61*
0.00
0.63*
0.00
0.66*
0.00
0.52*
0.00
0.63*
0.00
0.73*

0.00

ระดับความสัมพันธ
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูงมาก

อภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับความคิดเห็นคุณภาพการใหGบริการของตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนน พระราม 9 พบวMา ผูG
มาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9 ใหGความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหGบริการของ
ตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9 โดยรวมมีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบวMา ดGานที่มีความคิดเห็นเปOนอันดับแรก คือ ดGานการตอบสนองตMอลูกคGา มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก ดGาน
ความเปOนรูปธรรมของบริการ มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก ดGานความเชื่อถือไวGวางใจไดG มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก
ดGานการรูGจักและเขGาใจลูกคGา มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก และลําดับสุดทGายดGานการใหGความเชื่อมั่นตMอลูกคGา มี
คMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก ตามลําดับ สอดคลGองกับแนวคิด Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990 อGาง
ใน เก็จวลี ศรีจันทร, 2557) นอกจากนี้สอดคลGองกับงานวิจัยของ พีรยา เศรษฐพัฒน และ อัชญา กลGาเวช
(2562) ทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวMางคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจโดยรวมจากผูGโดยสาร
ชาวไทยที่ใชGบริการแอรพอรต เรล ลิงก ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวMา พฤติกรรมในการเลือกใชGบริการ
รถไฟฟyาแอรพอรต เรล ลิงกของผูGโดยสารชาวไทย ผูGตอบแบบสอบถามใหGความสําคัญกับความนMาเชื่อถือในการ
ใหGบริการมากที่สุด รองลงมา ไดGแกM ความเปOนรูปธรรมของการบริการ รวมไปถึงคุณภาพการบริการซึ่งสMงผลใหG
เกิดความพึงพอใจการใชGบริการ
2. ระดั บ ความคิ ดเห็ น ความพึ งพอใจของผูG มาใชG บ ริ การตลาดเสรี มาร เก็ต สาขาเดอะไนน พระราม
9 พบวMา ผูGมาใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9 ใหGความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9 โดยรวมมีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบวMา ดGานที่มีความคิดเห็นเปOนอันดับแรก คือ ดGานอัธยาศัยและความสนใจผูGมาใชGบริการ มีคMาเฉลี่ยอยูMใน
ระดับมาก ดGานการประสานงานของการบริการ มีคMา เฉลี่ยอยูMในระดั บมาก ดGานคMาใชGจMายเมื่อใชGบ ริการ มี
คMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก ดGานขGอมูลที่ไดGรับจากการบริการ มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก และลําดับสุดทGายดGาน
ความสะดวกที่ไดGรับจากการบริการ มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก ตามลําดับ สอดคลGองกับแนวคิด Aday and
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Andersen (1978 อGางใน ฐิติมา นิยม, 2557) นอกจากนี้สอดคลGองกับงานวิจัยของ กมลวรรณ โปyสมบูรณ
และปราณี อMอนศรี (2558) ทําการศึกษาเรื่องปlจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูGใชGบริการที่มีตMอ
การใหGบริการของหนMวยเอกซเรยคอมพิวเตอร รพ.พระมงกุฎเกลGา ผลการศึกษาพบวMา ในภาพรวมความพึง
พอใจจากผูG ใ ชG บ ริ ก ารที่ มีตM อ บริ การของหนM ว ยเอกซเรย คอมพิ ว เตอร อยูM ในระดั บ มาก ความพึ ง พอใจจาก
ผูGใชGบริการที่มีตMอบริการของหนMวยเอกซเรยคอมพิวเตอร ในดGานอัธยาศัย และความสนใจตMอผูGใชGบริการมีคMา
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด สMวนในดGานคMาใชGจMายมีคMาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด ปlจจัยสMวนบุคคลไดGแกM เพศ อายุ สถานภาพ
อาชีพ รายไดG สิทธิการรักษาและโรคประจําตัว ไมMมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูGใชGบริการ ที่มีตMอการ
ใหG บ ริ การของหนM ว ยเอกซเรย คอมพิ ว เตอร แตM พบวM า ระดั บ ความพึ งพอใจในคุ ณภาพชี วิ ต มี ความสั มพั น ธ
ทางบวกกั บ ความพึ ง พอใจของผูG ใ ชG บ ริ ก าร ผูG ใ ชG บ ริ ก ารมี ค วามเห็ น วM า จุ ด เดM น ของบริ ก ารหนM ว ยเอ็ ก ซเรย
คอมพิวเตอร ไดGแกM อัธยาศัยและความสนใจของเจGาหนGาที่ คุณภาพบริการ และความสะอาดของสถานที่
3. คุณภาพการใหGบริการของตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนนพระราม 9 พบวMา ความคิดเห็นของผูGมา
ใชGบริการ ไดGแกM ดGานความเปOนรูปธรรมของบริการ ดGานความเชื่อถือไวGวางใจไดG ดGานการตอบสนองตMอลูกคGา
ดGานการใหGความเชื่อมั่นตMอลูกคGา และดGานการรูGจักและเขGาใจลูกคGา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูGมา
ใชGบริการตลาดเสรีมารเก็ต สาขาเดอะไนน พระราม 9 อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลGองกับ
แนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990 อGางในเก็จวลี ศรีจันทร, 2557 : 25-26) ที่
กลMาววMา คุณภาพการบริการเปOนการใหGบริการที่มากกวMาหรือตรงกับความคาดหวังของผูGรับบริการ ซึ่งเปOนเรื่อง
ของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปOนเลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวม ชMวย
ใหGเห็นวMาการประเมินคุณภาพการใหGบริการตามการรับรูGของผูGบริโภคไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติ
ที่มีตMอบริการที่คาดหวังและการบริการตามที่รับรูGวMามีความสอดคลGองกันเพียงไร ขGอสรุปที่นMาสนใจประการ
หนึ่งก็คือ การใหGบริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึง การใหGบริการที่สอดคลGองกับความคาดหวังของผูGรับบริการ
หรือผูGบริโภคอยMางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังสอดคลGองกับการศึกษาของ พีรยา เศรษฐพัฒน และ อัชญา กลGา
เวช (2562) ทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวMางคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจโดยรวมจาก
ผูGโ ดยสารชาวไทยที่ใชG บริ การแอร พอรต เรล ลิ งก ในประเทศไทย ผลการศึ กษา พบวMา ความคิ ดเห็ นของ
ผูGใชGบริการรถไฟฟyา Airport Link ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไดGแกM ความเชื่อมั่นไวGวางใจไดG การรูGจักและ
เขGาใจลูกคGา และความเปOนรูปธรรมของบริการ มีอิทธิพลตMอความพึงพอใจมากถึงรGอยละ 61.10 และมีคMา
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.572 ซึ่งนGอยที่สุดในบรรดาตัวแบบทั้งหมด p-value ของตัวแปรความเชื่อมั่นไวGวางใจไดG
การรูGจักและเขGาใจลูกคGาและความเปOนรูปธรรมของบริการ มีคMานGอยกวMาระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงใหGเห็นวMา
ตัวแปรทั้ง 3 มีอิทธิพลตMอความพึงพอใจโดยรวมของผูGโดยสารชาวไทยที่มาใชGบริการรถไฟฟyาแอรพอรต เรล
ลิงก อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ดGานคุณภาพการใหGบริการ ผลการศึกษา พบวMา การใหGความเชื่อมั่นตMอลูกคGานGอยที่สุด ผูGบริหาร
ตลาดควรสMงเสริมความสามารถในการสรGางความเชื่อมั่นใหGเกิดขึ้นกับผูGมาใชGบริการ เชMน จัดฝ…กการอบรมใหGแกM
ผูGใหGบริการในดGานทักษะความรูG ความสามารถในการใหGบริการและวิธีการใหGบริการดGวยความสุภาพ นุMมนวล มี
กิริยามารยาทที่ดีในการสื่อสาร เพื่อใหGเกิดความมั่นใจวMาผูGรับบริการจะไดGรับบริการที่ดีที่สุด
2. ดGานความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการ ผลการศึกษา พบวMา ความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการ และ
ความรูGสึกผูGใชGบริการไดGรับจากบริการเปOนสิ่งสําคัญที่จะชMวยประเมินรับบริการวMาไดGมีการเขGาถึงผูGใชGบริการมาก
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นGอยเพียงใด ดังนั้น ผูGใหGบริการควรเนGนความพึงพอใจของผูGมาใชGบริการใหGมากขึ้น เพื่อใหGสอดคลGองกับความ
ตGองการของผูGใชGบริการจนเกิดความพึงพอใจสMงผลใหGกลับมาใชGบริการอีกในอนาคต
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตFอไป
1. การศึกษาครั้งนี้กําหนดกลุMมตัวอยMางในการศึกษาเฉพาะผูGรับบริการในสาขาเดอะไนนพระราม 9
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตMอไปควรขยายขอบเขตไปยังสาขาพาราไดซ พารค เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหGบริการ
เปOนลําดับตMอไป
2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูGใชGบริการ โดยมีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจตามรอบ
ทุก 1 ปU หรือแนะนําใหGศึกษากับตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใหGทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ดังนั้นจึงเสนอแนะวMา ในการทําวิจัยครั้งตMอไปควรศึกษาเรื่อง ภาพลักษณของตลาดเสรีมารเก็ตที่จะเปOนตัวแปร
ที่มีอิทธิพลตMอความผูกพันและจงรักภักดี จนกลับมาซื้อซ้ําและบอกตMอ
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